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Geachte mevrouw/meneer
Graag nodig ik u uit voor een Avondsymposium met als thema “Nieuwe mogelijkheden voor de Dietist bij de
multidisciplinaire aanpak van moeilijk helende wonden” met als onderwerpen:
1- Ondervoeding en andere risico factoren voor een verlengde ontstekingsfase bij vertraagde wondgenezing
2- Bio-elektrische impedantiemeting ter beoordeling van de lichaams-samenstelling bij ondervoeding, alsook
de uitingen ervan in fasehoek en BIVA-gram
3- Aanvulling van de voeding van COPD/OSAS-patiënten met verhoogde oxidatieve- en inflammatoire stress,
ter ondersteuning van de endo-en exogene anti-oxidatieve capaciteit om de wondgenezing te bevorderen en
spierverlies postoperatief tegen te gaan.
4- Hoe groot is de extra eiwitbehoefte en die aan L-glutamine bij patiënten met moeilijk genezende wonden.
Welke samenstelling van de eiwitbron ondersteunt dit proces het beste .
Datum: Donderdag 30 januari 2020
Ontvangst: vanaf 15:30 uur
Aanvang: 16:00 uur tot 20.30
Locatie: van der Valk Veenendaal
Deze onderwerpen zullen door onderstaande sprekers vanuit hun specifieke ervaring worden belicht, met de
nadruk op de praktische toepasbaarheid Dianne van den Berg, Diëtist, zal kort de drie fasen van wondgenezing
en de risico factoren voor vertraagde wondgenezing bespreken. Inge Oude Meijers, Diëtist, zal het principe
van bio-elektrische impedantiemeting bespreken waarbij het belang van fasehoekmeting en het BIVA-gram bij
ondervoede patiënten met slecht genezende wonden toegelicht zal worden en hoe je het effect van je beleid in
de tijd met behulp van deze objectieve parameters goed kunt vervolgen. Aansluitend zal een workshop worden
gehouden over het doen van een goede BIA-meting, met aandacht voor de eisen welke u, in uw situatie, aan
een BIA-apparaat moet stellen. Jaap Westbroek, longarts, zal de ervaring bespreken van patiënten met COPD/
OSAS na de aanvulling van hun normale voeding met de combinatie L-glutamine plus Epigallocatechin-3-gallaat
(EGCG), ter ondersteuning van de natuurlijke endo-en exogene anti oxidatieve capaciteit van het lichaam, om
vertraagd postoperatief wondherstel en spieratrofie zoveel mogelijk tegen te gaan. Ten slotte zal Inge Oude Meijers,
Diëtist, de mogelijkheden voor de Diëtist om energie- en eiwit tekorten in de voeding bij diagnose stelling en
rondom de wondbehandeling tijdig aan te vullen, met ook aandacht voor welk eiwitsupplement daarvoor geschikt
is. Zij zal ook kort diarree als risico factor voor decubitus bespreken en de ervaring hoe dit risico bij gebruik van
sondevoeding te verminderen door aanvulling van de voeding met pectine vezels en een galacto-oligosacharide.
Ik nodig u en uw collega van harte uit deel te nemen aan dit Avondsymposium over een belangrijk onderwerp
waarmee u frequent in de dagelijkse praktijk geconfronteerd wordt.

Programma voor het Avondsymposium Diëtisten met Aandachtsgebied Wondgenezing
Datum: Donderdag 30 januari 2020
Plaats: van der Valk Veenendaal
Tijd: 16:00-20:30 uur
PROGRAMMA
15.30-16.00 uur
Registratie en Ontvangst (koffie/thee)
16.00 uur 		
Opening door voorzitter				
Jaap Westbroek
16.05 uur 		
Ondervoeding en verlengde ontstekingsfase bij
			vertraagde wondgenezing 				Dianne van den Berg
17.00 uur 		
“Bio-elektrische impedantie meting en
			
lichaamssamenstelling”
			
Inge Oude Meijers
17.30 uur 		
Workshop “Bio-elektrische impedantie meting
			
en interpretatie”
				
Gijs Roozendaal
17.50 uur 		
“Discussie en beantwoording vragen”			
Allen
18.10 uur 		
Lopend Buffet
19.00 uur 		
“Aanvulling van natuurlijke endo-en exogene anti
			
oxidatieve capaciteit bij vertraagde wondgenezing
			
bij patiënten met COPD/OSAS”
		
Jaap Westbroek
19.30 uur 		
Eiwit-intake halen zonder risico op overvoeding
			
toch mogelijk? Aanpak van diarree als riscofactor
			
voor ondervoeding en van decubitus			
Inge Oude Meijers
20.00 uur
Discussie en beantwoording vragen			
Allen
20.25 uur 		
Invulling enquête
20.30 uur 		Sluiting						Jaap Westbroek
Docenten
- Dianne van den Berg, Diëtist, Charim Revalidatie
- Inge Oude Meijers, Dietist, Medisch Spectrum Twente in Enschede.
- Jaap Westbroek, Longarts/Sportarts, Afdeling Longgeneeskunde, Tjongerschans Ziekenhuis Heerenveen.

Accreditatie 3,5 punten
Ik hoop u op donderdag 30 januari as. te mogen begroeten,
Met vriendelijke groet,
GLNP Life Sciences BV
Gijs Roozendaal
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